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Stork Plastics Machinery BV (Stork IMM) heeft gekozen voor 

Chudleigh Sutch als distributeur voor Noord- en Zuid-Amerika 
  

Hengelo, Netherlands – Stork Plastics Machinery BV (Stork IMM) heeft een overeenkomst 

getekend met Chudleigh Sutch om de Stork spuitgietmachines te distribueren in Noord- en 

Zuid-Amerika. 

 

Chudleigh Sutch werd in 1978 opgericht door Brian Leo Chudleigh Sutch en wordt nu geleid 

door Marcus John Chudleigh Sutch, veteraan uit de kunststofindustrie. Chudleigh Sutch is 

een écht familiebedrijf, bestaande uit drie generaties. Ze zijn een wereldwijde leverancier 

van hoogwaardige turnkey spuitgietsystemen en ze bieden wereldwijde service en verkoop 

aan in Europa, Azië-Pacific en Oceanië. Volgens de overeenkomst zal Chudleigh Sutch 

investeren in groeiende activiteiten voor Stork IMM in Noord- en Zuid-Amerika en een lokaal 

service- en verkoopnetwerk ontwikkelen. 

 

Met deze overeenkomst zal Stork IMM haar internationale partnerschappen verder 

uitbreiden.  

 

“We zijn verheugd om onze relatie met Stork IMM, met wie we sinds 2016 succesvol 

samenwerken, uit te breiden. Stork IMM presenteert een krachtige waardepropositie 

voor klanten die op zoek zijn naar toonaangevende en snellopende 

spuitgietmachines voor verpakkingstoepassingen. We geloven dat Amerika een 

geweldige groeimogelijkheid biedt voor Stork IMM en we kijken ernaar uit om hun 

activiteiten in de hele regio te ontwikkelen,” aldus Benjamin Sutch, Managing Partner 

bij Chudleigh Sutch. 

 

“We kijken ernaar uit om onze internationale groeiplannen verder uit te breiden met 

Chudleigh Sutch. Met meer dan 40 jaar branchekennis en uitgebreide ervaring op de 

Amerikaanse markten brengen ze het enthousiasme voor het merk Stork IMM waar 

we naar op zoek zijn. Deze samenwerking zal ons helpen om het merk Stork IMM 

verder te promoten bij nieuwe klanten in de belangrijke Noord- en Zuid-Amerikaanse 

markten," aldus Oscar de Gruijter, CEO van Stork IMM. 
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Over Stork IMM 

Stork IMM is gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van hogesnelheid spuitgietmachines voor de 

kunststofverwerkende industrie. Onder de snelste spuitgietmachines in de markt, staan de Stork IMM producten 

bekend om hun robuuste en betrouwbare constructie. Stork IMM heeft ongeveer 150 mensen in dienst in haar 

vestigingen in Hengelo, Nederland en Meinerzhagen, Duitsland. 
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